
 
 

                                                                                 
                                                                                                                                                                                              

                        
 السيسي يتفقد مكتب بريد معرصة ملوي بالمنيان: العنوا

 هراماألبوابة  : المصدر 
 2023مارس  2 التاري    خ: 

 

ن  تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مكتب بريد معرصة ملوي؛ حيث وجه سيادته العاملي 

ي أثناء تفقد سيادته 
ن
ن وتأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة، وذلك ف بالمكتب إىل حسن معاملة المواطني 

وعات حياة كريمة  وعات لمشر بقرية المعرصة بمحافظة المنيا، باعتبارها أول قرية نموذجية تكتمل بها مشر

 .حياة كريمة

يد المرصي بأن تفقد السيد الرئيس عبد  يف فاروق رئيس مجلس إدارة البر من جانبه رصح الدكتور شر

ا لج ً ن الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمكتب بريد معرصة ملوي يعد دفعة قوية ودعًما كبب  ميع العاملي 

يد المرصي، بما يضع مسئولية عظيمة عىل عاتقهم تحثهم عىل بذل مزيد من الجهد لخدمة جميع  بالبر

ن وتأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة ويش  .المواطني 

 

ي االنتهاء من 
ن
يد المرصي نجح ف يد المرصي أن البر يف فاروق رئيس مجلس إدارة البر وأوضح الدكتور شر

% من مكاتب بريد المرحلة األوىل من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المرصي ٨٨نسبة تطوير وتشغيل 

ي  ٨٤٧"حياة كريمة"، البالغ عددها 
ن
مراكز بقرى حياة   ٥مركًزا، منها  ٥2قرية تابعة ل  ١٤32مكتب بريد ف

يد سيعمل بالتوازي م ا أن البر
ً
ع إضافة قرى جديدة كريمة بمحافظة المنيا، تم االنتهاء منها بالكامل، مضيف

يد تقدم أكبر  ا إىل أن مكاتب البر ً يد بمختلف أنحاء الجمهورية، مشب  بالمبادرة الستكمال تطوير مكاتب البر

ن خدمات بريدية وحكومية ومرصفية، ومستعدة إلضافة خدمات حكومية  ١٥٥من  خدمة متنوعة ما بي 

يد المرصي يفتح أبوابه الستقبال تقديم جديدة بعد الربط مع الجهات الحكومية المعنية، متابًعا :"ا لبر

ن   ."الخدمات الحكومية للمواطني 

 

وجدير بالذكر أن مكتب بريد معرصة ملوي تم إنشاؤه وتطويره ضمن مبادرة حياه كريمة لخدمة أهاىلي قرية 

شبابيك من بينها شباك لذوي الهمم، ويقدم المكتب جميع  ٧معرصة ملوي، عدد شبابيك المكتب 

يدية والحكومية إىل جانب خدمات مرص الرقمية ومزود بماكينة رصاف آىلي الخدمات ا   ATM .لمالية والبر


